INTERNE VACATURE
Vacaturenummer 32
Team Uitvoering van de afdeling IBOR is op zoek naar een

(aankomend) Magazijn/Evenementenmedewerker

(36 uur)

Hoe ziet ons team eruit?
Je komt te werken in het team Uitvoering. Het team Uitvoering heeft als hoofdtaak het totale en
integrale dagelijkse onderhoud van de Openbare Ruimte.
Deze vacature komt vrij omdat een collega een andere functie binnen de afdeling heeft gekregen.
Jouw rol is voornamelijk het ondersteunen van de huidige Magazijn- en Werfbeheerder. Jouw werkplek
heeft als basis het magazijn op de gemeentewerf. Bij grote evenementen, de jaarlijkse kermissen
ondersteun je de Evenementen-/Kermisbeheerder.
Wie is onze ideale kandidaat?
In deze functie moet je snel kunnen schakelen. Jij ziet wat er moet gebeuren en kunt daar naar
handelen. Je bent in staat om te plannen en kunt voor jezelf en anderen overzicht krijgen. Je bent
communicatiefvaardig. Je vindt het leuk om vanuit je functie mensen te woord te staan en te
begeleiden en bent hierin ook duidelijk. Je kunt zelfstandig werken en bent flexibel. Zo ben je ook
bereid om buiten werktijden en in het weekend te werken, dat hoort bij de functie.
Wat ga je doen?

Je verzorgt en coördineert de bestellingen van verhuurmateriaal voor evenementen.

Je verzorgt en coördineert de diverse in- en uitgaande goederenstromen op de gemeentewerf.

Je ondersteunt de magazijnbeheerder bij alle voorkomende werkzaamheden op de gemeentewerf.

Je ondersteunt de Werfbeheerder bij alle voorkomende werkzaamheden op de gemeentewerf.

Je begeleidt en faciliteert organisaties bij de uitvoering van evenementen.

Je ondersteunt de evenementen-/kermisbeheerder bij voorkomende werkzaamheden voor
kermissen en evenementen.

Je bent achtervang voor zowel de Evenementen-, Magazijn- als Werfbeheerder.
Wat vragen we?

Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-2-opleiding bij voorkeur op het gebied van
(civiele/cultuurtechnische) techniek.

Je bent bereid tot het volgen van functiegerichte opleidingen zoals verkeersregelaar.

Je beschikt over een rijbewijs B; rijbewijs C is een extra.

Je hebt affiniteit met het vakgebied.
Wat bieden we?

In Oss maken oudere medewerkers vrijwillig plaats voor nieuwe collega’s. Daardoor ontstaan er
mooie, gevarieerde en tijdelijke functies. Als je je werk goed doet, heb je na 1 jaar uitzicht op een
vast dienstverband. We bieden je hiervoor ook een ontwikkelprogramma aan. Op termijn wordt
van je verwacht dat je doorstroomt naar een vaste functie.

De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met initiatief en
lef. Onze functies zijn op verschillende niveaus beschreven. Waar je bij start ingeschaald wordt is
afhankelijk van opleiding en ervaring maar ten hoogste functieschaal 3 (maximaal 2.342,- bruto
per maand) op basis van een fulltime dienstverband. Op termijn bestaat de kans om door te
groeien naar de uitloopschaal.
Werken bij de gemeente Oss, een dienstverlenende organisatie
Samen werken wij aan een organisatie die klaar is voor de toekomst. Onze gemeente wordt steeds
groter, we hebben bijna 100.000 inwoners. Dat vraagt voortdurend meer van ons. Meer
vergunningen, bestemmingsplannen, woningbouw of paspoorten, maar ook grote maatschappelijke
vraagstukken als: hoe gaan we om met de transformatie in de zorg, hoe worden we een duurzaam
Oss, hoe geven we vorm aan de leefbaarheid op het platteland?
We willen, samen met nieuwe collega’s, groeien naar een gemeente waar de basis op orde is, we
goede dienstverlening leveren en we werken aan vraagstukken van de toekomst.

z.o.z.

In onze organisatie zijn we: keigoed in ons werk, is samenwerking vanzelfsprekend en staat de
bedoeling voorop. Daarvoor ontwikkelen we ieders vakmanschap, werken we met en in sterke teams
en doen we dat op basis van heldere opdrachten. En we willen zoveel mogelijk met één gezicht naar
buiten treden. Het is mooi als een inwoner ons herkent aan dat we eigenaarschap tonen, ons inleven
in de ander en voortdurend op zoek zijn naar verbetering en vernieuwing.
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Gerard Derks, teamleider Uitvoering, via telefoonnummer: [0412] 685737.
Ligt hier voor jou een uitdaging?
Stuur dan je sollicitatie uiterlijk donderdag 9 mei 2019 onder vermelding van vacaturenummer 32
naar solliciteren@oss.nl t.a.v. Monique Paree, medewerker P&O.

